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 مقدمه
ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا  معموالً رویه عملی دادگاه

ها به دانشجوویان حقجوق آمجوز      های تئوریک دانشگاه حدودی متفاوت است، با آنچه در کالس

هجای درسجی هجه بجه شجکلی       الب در کالسشود که البته روند آموزشی و طریق ارائه مط داده می

صجورت تئجوری و بجدون     است که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت بجه 

کند. به این ترتیب معموالً چون امکان انوام کار عملجی قبجل    تطبیق با مصادیق عملی کفایت می

حصیالن وقتی وارد مرحله کار الت از خروج از دانشگاه برای دانشوویان این رشته وجود ندارد فارغ

هجا   شوند با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگجاه  می

مواجه هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضجائی بجا ورود بجه میجدان کجار و فعالیجت بجر هجی          

وکالجت، قضجاوت و    تردیجد تنهجا منبجم آمجوز  عملجی      التحصیل حقوقی پوشیده نیست. بجی  فارغ

هجا و جلسجات رسجیدگی، همجین رویجه قضجائی        طورکلی حقوق، بعد از حضور عملی در دادگجاه  به

نظرهای کسجانی کجه هجر     ها و اختالف باشد؛ به عبارت دیگر مطالعه تصمیمات، پرسش و پاسخ می

بردی و تواند اطالعات کار صورت عملی در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند می روز به

 عملی را در اختیار خواننده قرار دهد.

التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمنجد هسجتند؛ امجا هجی       اگرچه فارغ

نیاز از مطالعه و تحقیق و تفحص در ایجن   تواند بی قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی نمی

و محرک رشته حقجوق اسجت کجه دائجه در حجال      حوزه باشد؛ زیرا رویه قضائی در واقم روح زنده 

ماندگی از عله واقعی حقوق و جامعجه   باشد و غفلت از این حوزه به قیمت عقب تغییر و تحول می

حقوقدانان تمام خواهد شد. از این رو ناشران تخصصی این حوزه، هرکدام به طریقجی نسجبت بجه    

کننجد کجه    ه قضجائی اقجدام مجی   بخشی به مطالب و موضوعات راججم بجه رویج    آوری و انسوام جمم

انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انوام بخشی از وظیفجه فرهنگجی خجود در نظجر     

فجرد بجا    منحصجربه صجورت مجنظه و    بندی مطالب رویجه قضجائی بجه    دارد نسبت به تدوین و جمم

رسجی  صجورت کجاربردی و بجا دست    های مخصوص برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه بجه  ویژگی

ها هرکجدام   ای از کتاب آسان به مطالب هر دعوا اقدام نماید. در راستای تأمین این هدف موموعه

 شامل موارد زیر تدوین و تألیف خواهد شد: «ها دعوای... در رویه دادگاه»تحت عنوان کلی 

 آراء وحدت رویه؛ .4

 آرای اصراری؛ .3

 ؛عالی کشور آراء شعب دیوان .3



 01 مقدمه

 بدوی و تودیدنظر؛های  آراء دادگاه. 4

 های قضائی؛ نشست. 8

 های مشورتی؛ نظریه. 6

 قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛ .7
 نمونه دادخواست و معرفی دعوا. .8

صجورت منسجوه و    در این موموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هجر دعجوا بجه   

به رویه قضجائی در کمتجرین    منظه گردآوری شود تا وکال، حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه

زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند. با توجه به تعجدد بسجیار آراء   

ها )دادگاه بدوی و تودیدنظر( در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از مجوارد متفجاوت    دادگاه

؛ مثجل آراء  مجوارد ن در سجایر  آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شجود و همچنجی  

عالی کشور، موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیجت   وحدت رویه، آراء دیوان

 کنندگان عزیز قرار گیرد. این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعه

 های کتاب: مختصر ویژگی

 تدوین و گردآوری منظه و منسوه تمام مطالب مربوط به دعوا؛ .4

 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛ تقسیه .3

 ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول موموعه؛ .3

 صورت خالصه در فهرست؛ ذکر عنوان برای هر مطلب به .4

 دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان. .8

سایر مطالب حقجوقی موججود   انتشارات مفتخر خواهد شد از توربیات، آراء و « گروه پژوهشی»

هجای   نزد اساتید، وکال، حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شجدن موموعجه در چجا    

بعدی استفاده نماید. لذا موجب خرسندی خواهد بود که خواننجدگان عزیجز از هجر صجنف ضجمن      

از طریجق   صجورت )کتبجی یجا    ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بجه 

 ایمیل یا تلفنی( ما را در پربار کردن موموعه حاضر یاری فرمایند.

 مدیر مسئول انتشارات

 ششیک هزار و سیصد و نود و 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی و نمونه دادخواست 

 ورشکستگیدعوای 

 اولفصل 





 ورشکستگیمعرفی دعوای 
 .شویه می آشنا تاجر مفهوم با ابتدا ورشکستگی دعوای طرح در

 معجامالت  کلیجه  و بدهجد  قرار تواری معامالت را خود معمولی شغل که است کسی تاجر،

 نیسجت  توارتی امور به مربوط معامله بشود ثابت اینکه مگر گردد می محسوب توارتی وی

 را معجامالت  ایجن  و دهجد  مجی  انوجام  تاجر که است تواری معامالت تواری، امور از منظور

 تعریجف  بجه  کجه  کجرد  تقسجیه  تبعجی  تواری و ذاتی تواری معامالت دسته دو به توان می

.پردازیه می کدام هر موزای

 ی از قرار ذیل است:توار ذاتی معامالت معامالت ذاتی تجاری: (الف

ه تصجرفاتی در  کج قصد فرو  یا اجاره اعه از اینه خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول ب .4

؛آن شده یا نشده باشد

؛ه باشدکهر نحوی ه هوا بی یا آب یا کتصدی به حمل و نقل از راه خش .3

( و یا عاملی و همچنجین تصجدی   یسیونکماری )ک العمل هر قسه عملیات داللی یا حق .3

از قبیجل تسجهیل معجامالت     شود یمه برای انوام بعضی امور ایواد کهر نوع تأسیساتی ه ب

؛ردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیرهکی یا پیدا کمل

ه برای رفم حوائج شخصجی  کارخانه مشروط بر اینکختن هر قسه ار انداکتأسیس و به  .4

؛نباشد

؛عملیات حراجیه تصدی ب .8

 ؛های عمومی هر قسه نمایشگاهه تصدی ب .6

؛یکهر قسه عملیات صرافی و بان .7

؛باشد تاجر یا غیر تاجر ه بینکمعامالت برواتی اعه از این .9

؛عملیات بیمه بحری و غیر بحری .0

شتیرانی داخلی یا خارجی و معامالت راجعجه  کشتی و کسازی و خرید و فرو   شتیک .49

.ها به آن
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 هجا  ی از آنکبودن متعاملین یا ی تاجر اعتباره ذیل ب معامالت معامالت تبعی تجاری: (ب

شود: توارتی محسوب می

؛ها کسبه و صرافان و بانکلیه معامالت بین توار و ک .4

؛نماید برای حوائج توارتی خود می تاجر یا غیر تاجر هکلیه معامالتی ک .3

خجود  اربجاب   بجرای امجور توجارتی    تجاجر  ه اجزاء یا خدمجه یجا شجاگرد   ک لیه معامالتیک .3

؛نماید می

های توارتی. تکمعامالت شر یهکل .4

  



 01 هادعوای ورشکستگی در رویه دادگاه

 ورشکستگیدعوای  شرایط :مبحث اول 
ه بر عهده او اسجت  کت توارتی در نتیوه توقف از تأدیه وجوهی کیا شر ستگی تاجرکورش

در حجال توقجف بجوده تجا      الفجوت  ینحج ه کج تاجری را  ستگیکورش حکهو  شود حاصل می

را  ورشکسجتگی  حال موالی است شجرایط  .توان صادر نمود سال بعد از مرگ او نیز می کی
 به تفکیک تشریح کنیه.

 4بودنتاجر  گفتار اول:

است و اشخاص غیرتجاجر در صجورت عوجز از     تاجر راجم به اشخاص ورشکستگی مقررات

 ،بجوده  ۳۱۳۳مجالی مصجوب    هجای  محکومیتپرداخت دیون مشمول مقررات قانون اجرای 

ی تقجدیه  صجالح قضجائ   باید دادخواست اعسار با رعایت تشریفات این قانون بجه مرججم ذی  

دعووای  »قجانون فجوق چنجین تکلیجف نمجوده اسجت:        ۳۱ در این خصجوص مجاده   .نمایند

 کننده به دعوای اصلی یوا  دادگاه نخستین رسیدگی به در مورد محکوم اعساردر

ججزء   ۀکسبالبته « شود له اقامه می به طرفیت محکوم دادگاه صادرکننده اجراییه و

 .باشند میبودن، مشمول مقررات اعسار تاجر  رغه نیز علی

 که درصورتی این اشخاص شود و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی و رتوا از دادخواست اعسار

 رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. باشند باید مدعی اعسار

تاجر بودن خواهان ورشکستگی در زمان تقدیه دادخواست ضروری اسجت و شخصجی کجه    

دیگجر مجوردی    .گفت توان تاجر عرفاً به آن نمی ،توارتش سابقاً از بین رفته و مالی نداشته

 9.و دعوای ورشکستگی از وی پذیرفته نخواهد شد حال توقف نیست برای عرض

هجای توجاری اعمجال     در مورد اشخاص حقوقی قواعد ورشکستگی تنهجا در مجورد شجرکت   

شود و سایر اشخاص حقوقی اعه از اینکه موضوع حقوق خصوصجی یجا عمجومی باشجد،      می

هجای   شجرکت  ..تق 990 مجاده لیکن به اسجتناد   ؛باشند مشمول مقررات ورشکستگی نمی

 ۱عملی نیز مشمول مقررات ورشکستگی هستند.

                                                           
 .214-214چاپ چهارم، صص ، تجارت در نظم کنونیقانون  ،محمد دمرچیلی ر.ک. .1

 .42/1/1412 مورخعالی کشور  شعبه اول دیوان 14811 -1111موجب رأی شماره  به .4

 .1411سمت، زمستان  تهران،، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگیربیعا اسکینی،  ..کر .4
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 گفتار دوم: توقف از پرداخت دیون

و نیجازی   تاجر قادر به پرداخت دیونی خود نباشد ورشکسته اسجت  به محض اینکهتوقف: 

بیشجتر  ش هایهای او از موموع دارایی وع بدهیها و اثبات اینکه موم بدهی به رسیدگی به

اگر از اوضاع و احوال قضیه چنین برآیجد کجه پرداخجت تمجام یجا       ،بنابراین ؛باشد است نمی

الوصول او ممکن نیست باید حکه ورشکسجتگی   قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل

 ۳را صادر کرد.

از سوی دیگر مراد از وقفه در امور تواری عوز تاجر یا شرکت تواری است از تأدیه دیون 

ولی اگر تاجری سرمایه او کمتر از دیجون باشجد ولجی بتوانجد بجه       ؛باشد و تعهدات خود می

توجاری  را ایفا نماید چنین تاجر یجا شجرکت    وسیله اعتباری که دارد تعهدات تواری خود

 9.شود متوقف محسوب نمی

 باشد: شرایط دین به شرح ذیل می

 مسله و محقق باشد؛اوالً:  

 مطالبه باشد؛ قابل :ثانیاً 

 بودن دین مهه نیست؛ تواری :ثالثاً 

مجؤثر در   ،بدهکاری و تعداد دیون پرداخت نشده ، البته منشأنقد بدهکار شود وجه رابعاً: 

 مقام نیست.

  

                                                           
 .41 ص ،همان .1

 .11/2/1411-011عالی کشور در حکم شماره  چهارم دیوان شعبه .4


